
Concept Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
Zaterdag 3 juni 2004 

Aanwezig, de bestuursleden: R. Schefold (voorzitter), J.W. Kroon (penningmeester), W.G. 
Wolters (vicevoorzitter), P. Nas (lid dagelijks bestuur), B. Arps, M. Baud, E. Buchheim, E. 
Derksen, R. Raben, M.O. Scalliet, L. Visser, en f. Steijlen (notulist). 
Aanwezig, de leden: P.M. Baart, C. de Bent, V. Boedhoe, B. Bouman, C. Brakel, I. Bramijn, H. 
ten Brummelhuis, J.H. Burgers, M. Dajadiningrat, F. Duim, R.M. Dumas, M. Eindhoven, E. 
Ensering, F. Fanggidaej, J.P. Gaspersz de Neuville, M.P.M. Göttgens, C.Q. van Heeren, P.G. 
Hesseling, G.B. Hesseling-Tjan, R.M.A.L. Höfte, H. de Jonge, R. Jutte, G.J. Knaap, H. 
Knipschild, C. Koelewijn, S. Koolhof, A.S. Munandar, G.J. Oostindie, L. Ouwehand, H.A. 
Poeze, T.G. de Ruiter, M.T.J. Smit, G.J. Telkamp, I. Tromp, G. Termorshuizen, C.J.A. 
Rozestraten, P.J. Thung, J.L.G. Tichelaar, H.F. Vermeulen, C.L. Voorhoeve, W.J. Waworoentoe, 
G.D. van Wengen en W.C. van Zijll Langhout. 
Als gasten: L. van der Linden, J. Malawauw en S. Smit Waworoentoe 
Afwezig met kennisgeving, de leden: L. Balai, H.J.M. Claessen, J.P. Dirkse, H. Djohani-Lapian 
Hawari, J.L. Fortin, C.J.M. van Geest, D.E.F. Henley, J.Th. Lindblad, O.D. van den 
Muijzenberg, D. Poelman, T. Pollmann, E. Postel-Coster, R.L. Robson-McKillop, J.W. Schoorl, 
H.A. van der Schoot, P. Sutikno, M.O. Woelders en A. Zuiderweg. 
1) Opening en vaststelling agenda
De voorzitter, Schefold, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij staat 
stil bij het overlijden van Prof.dr. J.J. Ras, in de jaren zeventig vertegenwoordiger van het 
KITLV in Jakarta en later lid van het Algemeen Bestuur, en van Prof.dr. E.M. Uhlenbeck, van 
1962 tot 1965 voorzitter van het KITLV en sinds 1983 erelid van de vereniging. 
De voorzitter wijst erop dat het inhoudelijke programma dat na de lunch zal plaatsvinden, 
conform de vorig jaar ingeslagen weg is om op de Algemene Leden Vergadering het 
inhoudelijke programma meer ruimte te geven. 
De agenda wordt ongewijzigd aangenomen. 
Er zijn 18 berichten van verhindering ontvangen. 
2) Notulen ALV 24 mei 2003
Verslaggeving 
Pagina 2 tekst onder KNAW-overleg wordt gewijzigd in: 
Er is afgelopen jaar tweemaal een overleg geweest met de KNAW. Er waren geen hete 
hangijzers. Wel een punt van zorg is de huisvesting van het instituut. De universiteit van Leiden 
wil voortaan huur ontvangen. 
De directeur licht toe dat over de huurkwestie reeds geruime tijd contact loopt met het ministerie 
van OCW. De situatie is nopend omdat binnen 1,5 tot 3 jaar de depotruimte volledig zal zijn 
benut.  
Met bovenstaande wijzigingen worden de notulen gearresteerd. 
Opmerkingen/vragen 
Opgemerkt wordt dat de uitreiking van de Prof. Teeuw prijs, vermeld onder het kopje 
‘verenigingsactiviteiten’ geen verenigingsactiviteit is. De voorzitter licht toe dat het hier is 
genoemd omdat leden in het bijzonder waren uitgenodigd. Spreekster is van mening dat dan ook 
het Prof. Teeuw Fonds en het Forum Nederland Indonesia genoemd moeten worden. 



Gevraagd wordt waarom deEngelstalige benaming van het Instituut is gewijzigd. De directeur 
licht toe dat dit is gebeurd om in het buitenland duidelijker te laten zien wat de werkterreinen van 
het Instituut zijn. 
3) Mededelingen
Beschermheer 
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen rond het beschermheerschap van het KITLV te melden. 
Activiteiten voor leden 
De voorzitter memoreert enkele activiteiten waarvoor de leden in het bijzonder waren 
uitgenodigd. Dit waren een viertal KITLV-Indisch Huislezingen in Den Haag, het publieke 
programma van het Symposium ‘Non-Javanese, not yet Javanese, and un-Javanese’ met een 
rondleiding in Leiden op 26 maart en een openbaar college over de Indonesische verkiezingen 
door Nico Schulte Nordholt en Martin van Bruinessen op 30 maart. Verder kregen leden korting 
voor de voorstelling I la Galigo, vanwege de betrokkenheid van Roger Tol en Sirtjo Koolhof bij 
deze voorstelling.  
Cursussen 
De Indonesië-cursus die in 2004 voor het eerst was georganiseerd trok 40 deelnemers. De 
Caraïbistiek cursus trok 60 deelnemers. In 2005 worden de cursussen opnieuw georganiseerd. 
Pasar Malam Besar 
Het KITLV zal met een stand aanwezig zijn op de Pasar Malam Besar die enkele dagen na de 
ALV open gaat. De voorzitter dankt Ellen Derksen voor haar steun daarbij. 
Evaluatie convenant 
Met de KNAW was afgesproken om het convenant tussen KITLV en KNAW in 2005 te 
evalueren. Dit is gebeurd door het zittende DB die het convenant ook met de KNAW had 
gesloten. In het overleg met de KNAW is van de zijde van het Bestuur benadrukt dat de 
uitvoering van het convenant naar tevredenheid verloopt. De voorzitter benadrukt dat er 
momenteel een sterke Vereniging bestaat, waarmee het KITLV een sterke achterban heeft. 
Discussie regiostudies 
Op initiatief van de wetenschappelijke commissie van het KITLV is een discussie op gang 
gekomen over de toekomst van de regiostudies Zuidoost Azië, waaraan meerdere bestuursleden 
deelnamen. Een van de conclusies uit de discussie is dat onder meer door veralgemenisering in 
de bachelorsfase de aandacht voor de regiostudies in het gedrang komt. 
4) Jaarverslag 2003
De voorzitter constateert dat het jaarverslag tot voldoening stemt, hij noemt met name de 
toegenomen activiteiten in Jakarta een positieve ontwikkeling. 
Gevraagd wordt waarom er geen verslag van het Van Vollenhoven Instituut is opgenomen. De 
uitgever antwoordt dat dit komt omdat het betreffende instituut haar verslag niet op tijd 
inleverde. 
In verband met het vele digitaliseringswerk dat plaatsvindt, wordt gevraagd hoe het zit met 
copyright. Het hoofd van de afdeling Archief & Beeld licht toe dat een deel van de catalogus is 
gedigitaliseerd in een lage resolutie. Foto’s moeten nog steeds bij het KITLV worden besteld. Hij 
voegt toe dat het meeste materiaal copyright vrij is. 
Er wordt toelichting gevraagd op hetgeen op pagina 9 van het jaarverslag wordt geschreven over 
autonome prijsstijgingen en bezuinigingen. De voorzitter wijst erop dat dit betrekking heeft op 
de werkorganisatie en derhalve onder de verantwoordelijkheid van de KNAW valt en niet van de 
Vereniging. De directeur licht toe dat wat betreft de prijsstijgingen wordt gerefereerd aan het 



gelijk blijven van het acquisitie budget terwijl de prijzen van boeken, tijdschriften etc. wel 
stegen. Op het terrein van collectiebeheer betreft het nieuwe kosten vanwege digitalisering van 
de collectie.  
Gevraagd wordt of het plan om leerstoelen in Jakarta in te stellen nog doorgaat. De directeur 
antwoordt dat het plan was om één leerstoel zelf te betalen en voor een tweede financiering 
elders te zoeken. Vanwege de financiële situatie is het instellen van een zelf gefinancierde 
leerstoel niet meer haalbaar. De KNAW is echter in principe bereid gevonden om de eerste 
leerstoel te financieren. De directeur is daarom optimistisch dat op termijn een leerstoel in de 
sfeer van humaniora en geesteswetenschappen zal worden gerealiseerd. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de uitbreiding in Jakarta positief is en er wordt 
gevraagd of dit ook betekent dat er meer voor de Indonesische leden gaat gebeuren. De directeur 
licht toe dat de nieuwe vestiging in Jakarta net is opgezet en dat het de bedoeling is dat er 
regelmatig activiteiten, zoals lezingen, worden georganiseerd.  
Gevraagd wordt of acquisitie evenals vroeger een belangrijke taak van de vestiging in Jakarta 
blijft. Dit wordt beaamd. Acquisitie blijft een belangrijke taak naast onderzoek en het uitgeven 
van boeken voor de Indonesische markt. 
Op een vraag naar de samenwerking tussen KITLV-Jakarta en wetenschappelijke instellingen in 
Indonesië antwoordt de directeur dat er directe contacten zijn met LIPI en AIPI, verder speelt de 
vestiging een rol in het wetenschappelijke samenwerkingsverband van de KNAW met Indonesië 
(Scientific Programme Netherlands – Indonesia, SPIN).  
De voorzitter dankt de staf en de medewerkers van de werkorganisatie voor hun inzet in het 
verslagjaar, waarna het wordt goedgekeurd. 
5) Verslag van de kascommissie over 2003
De kascommissie bestond uit de leden Touwen en Lindblad. Lindblad, die de bevindingen van de 
kascommissie ter vergadering zou toelichten is wegens ziekte verhinderd. De bevindingen 
worden voorgelezen door de secretaris. De kascommissie heeft drie kanttekeningen bij het 
financiële verslag. Ten eerste waren de uitgaven voor activiteiten van de Vereniging niet 
gespecificeerd, de kascommissie geeft deze specificatie als bijlage bij haar verslag. Het tweede 
punt betreft een suggestie voor een ledenwerfcampagne vanwege de daling in opbrengsten uit 
contributies. In die wervingscampagne zou nadruk kunnen worden gelegd op het ideële aspect 
van de ondersteuning van een waardevolle collectie. De derde opmerking betreft de post 
compensatie voorzitter, deze zal in de toekomst vervallen. De drie punten in ogenschouw 
nemend adviseert de kascommissie positief over het financieel jaarverslag 2003. 
Naar aanleiding van het verslag van de kascommissie worden enkele suggesties gedaan voor een 
ledenwerfcampagne, via de cursussen of door gebruik te maken van adressenbestanden van 
organisaties die zich op Indonesië richten. 
Op voorstel van de kascommissie wordt het financieel jaarverslag geaccepteerd en de 
penningmeester decharge verleend. 
6) Bestuursverkiezing
De door het bestuur voorgedragen kandidaten prof.dr. R.S. Gowricharn, dr. H.M.C. de Jonge, 
prof.dr. S. Legêne, dr. J.Th. Lindblad en drs. W.Chr. Manuhutu worden door de vergadering 
gekozen. 
De voorzitter, zelf ook aftredend, dankt de andere aftredende bestuursleden voor hun werk in een 
tijd dat veel inzet was vereist in verband met de overgang naar de KNAW. In het bijzonder 
bedankt hij ook de Dagelijks Bestuursleden Kroon en Wolters die om genoemde overgang een 
langere bestuurstermijn dienden. 



Vervolgens introduceert voorzitter Schefold het Dagelijks Bestuurslid Nas, die door het 
Algemeen Bestuur tot nieuwe voorzitter is gekozen. Hij introduceert de nieuwe voorzitter. 
Vervolgens spreekt hij zijn dank uit aan de directeur en de medewerkers van de werkorganisatie 
voor de samenwerking, evenals aan de bestuursleden met wie hij heeft samengewerkt en de 
opeenvolgende secretarissen van het Bestuur. De leden dankt hij voor het in hem gestelde 
vertrouwen. Tot slot memoreert hij dat hij als hoogtepunt van zijn voorzitterschap het 150-jarig 
jubileum van het KITLV heeft ervaren. 
Hierop draagt de scheidende voorzitter de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter Nas. 
Nas dankt op zijn beurt de aftredende bestuursleden. 
Ook de directeur spreekt woorden van dank uit aan het adres van de aftredende bestuursleden en 
met name de voorzitter. Hij memoreert enkele mooie en moeilijke momenten tijdens het 
voorzitterschap van Schefold. Als dank voor zijn inzet krijgt Schefold een doublure uit de 
collectie van de Vereniging aangeboden, voorzien van een door de werkorganisatie geleverde 
lijst. 
7) Rondvraag en sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag, waarop de voorzitter de vergadering sluit. 
 


